






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1963 »|j|i»i*i^j.^f'ny/ffj*Wfy'W^ Gezicht vanuit het noordwesten op de sluis te Nieuwersluis, door een onbekende18e eeuwse tekenaar (origineel in het Rijksprentenkabinet).









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1963 Gezicht vanuit het oosten op het Gemenelandshuis te Nieuwersluis, door eenonbekende 18e eeuwse tekenaar (origineel in het Rijksprentenkabinet).







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1963 11 slechts weinig opbrengen, eensdeels wegens zijn uiterst vervallen staat,waardoor het grootste gedeelte niet bruikbaar was, anderdeels wegensde kosten van het onderhoud van het schoeiwerk en ook omdat denieuwe eigenaar het pand niet de bestemming zou kunnen geven,waartoe het het meest geschikt was, namelijk die van logement ofherberg. Immers, op 11 juni 1704 hadden de Staten van Utrecht ophaar verzoek aan de weduwe van Lodewijk de Bas, op wier grond hetvoormalige kerkje stond, een verklaring afgegeven, dat het Gemene-landshuis nimmer tot een herberg zou mogen worden ingericht. Dezeverklaring was nog op 11 juni 1829 ten behoeve van de logement-houder Spinhoven door gecommitteerden als bindend erkend. Ten-slotte maakten de Utrechtse gedeputeerden bedenking ten opzichtevan de overdracht van de eigendom van het Gemenelandshuis, daaruit de retro-acta wel bleek, dat de kerk, welke vroeger

op dat erf hadgestaan, door de Staten der Provincie aan de gecommitteerden terdirectie van het gemene Zand- en Jaagpad van Breukelen tot Ouder-kerk was aangewezen om dat gebouw tot een Gemenelandshuis tedoen inrichten, maar daaruit niet met genoegzame zekerheid konworden afgeleid, hoe de Staten over de eigendom hadden gedacht. Ditpunt zou evenwel voor tot verkoop werd overgegaan tot klaarheidgebracht dienen te worden, hetgeen bij gebreke van bewijzen vaneigendom moeilijk was, zodat het meer geraden voorkwam om zichblotelijk bij het gebruik te houden dan zich in onderzoekingen om-trent de eigendom te verdiepen, welke somtijds nieuwe stof tot moei-lijkheden zouden kunnen geven, zonder wezenlijk nut aan te bren-gen ^^). In hun brief van 3 november 1829 lichtten de Amsterdamse gecom-mitteerden Burgemeester en Wethouders in over deze bezwaren derUtrechtse heren, die in bedenking hadden gegeven het Gemenelands-huis slechts voor een gedeelte af te breken

en het overige tot een klei-nere woning in te richten, die aan de pachter van de brug in huur zoukunnen worden gegeven. Op 4 november 1829 deelden Burgemeesteren Wethouders een en ander aan de gemeenteraad mede, onder toe-voeging van hun mening, dat er geen reden was af te wijken van hetraadsbesluit van 7 januari 1829. De raad besloot de stukken voor deleden ter visie te leggen. Op 2 december deelde de burgemeester inde raadsvergadering mede, dat hij nog enige stukken betreffende devoorgenomen verkoop van het Gemenelandshuis te Nieuwersluis had











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1963 o\ Gezicht vanuit het noorden op het Gemenelandshuis (thans brugwachterswoning) teNieuwersluis in 1959                                   (Foto Mr. J. H. van den Hoek Ostende)










